
ــاس مــولــر إلـــى الـــ  ــوم ـــودة ت يــبــدو أن ع
“مانشافت” باتت وشيكة بعد أن كشفت 
صحيفة بيلد عن اتصال املدرب يواكيم لوف 

به من أجل استدعائه.
يتجه مدرب منتخب أملانيا يواكيم لوف 
الستدعاء جنم بايرن ميونيخ توماس مولر 
مجدداً إلى صفوف الـ “مانشافت” خلوض 
غمار منافسات يــورو 2020 هــذا الصيف 
واملؤجلة من العام املاضي بسبب فيروس 
كــورونــا، بحسب ما أشــارت إليه صحيفة 

بيلد.
وكتبت الصحيفة احمللية “خبر سعيد 
للعشاق األملان”، وتابعت “اتصل لوف 

مبولر! قال له انه يريد عودته للمنتخب”.
ـــدرب الــوطــنــي حتى 19 مايو  ـــام امل وأم
احلــالــي لــإعــان عــن الئــحــة مــن 26 العباً 
متهيداً للمشاركة في كأس أوروبا املقررة من 

11 يونيو حتى 11 يوليو املقبلني.
وينتظر منتخب أملــانــيــا استحقاقات 
صعبة في الكأس القارية حيث يلعب في 
“مجموعة املوت” إلى جانب فرنسا بطلة 
العالم والبرتغال بطلة أوروبا واملجر إحدى 

الدول املضيفة.
وكان مولر، البالغ 31 عاماً، أُجبر على 
االعتزال دولياً بخاف إرادته في بداية عام 
2019، وعــاش املصير ذاتــه الــذي واجهه 
زميله في الدفاع جيروم بواتنغ ونظيره 
فــي بــوروســيــا دورمتــونــد ماتس هوملس 
عقب الفشل الذريع للمنتخب في مونديال 
روسيا 2018 بعدما ودع املنافسات من دور 

املجموعات.
ـــوف بــاســتــدعــاء مولر  ويــأتــي قــــرار ل
مجدداً بعد تألقه مع فريقه بايرن ميونيخ 
والعروض الرائعة التي يقدمها مع البافاري 
ــل املستطيل األخــضــر في  فــي دور حــّر داخ

مقدمة الهجوم.
كما نال مولر ثناء جميع املراقبني وعشاق 
الكرة املستديرة في الباد، وتعالت األصوات 
املطالبة بعودته إلى املنتخب الوطني، في 
مقابل موقف جامد من لوف. وضمن السياق 
نفسه، أشارت تقارير صحافية محلية إلى 
إمكانية عودة بواتنغ، ولكن مع تأكيد أكثر 
على حالة هوملس، خصوصاً ان الدفاع كان 

نقطة ضعف املنتخب في العامني املاضيني.

لــم يتمكن أتلتيكو مــدريــد مطلقاً من 
الفوز بآخر ثــاث جــوالت في “الليغا” 
في عهد املــدرب دييغو سيميوني، حتى 
حني توج بطاً في موسم 2014-2013، 
وهو حتد ال مناص من اجتيازه ألنه لو 
جنح في حتقيق نقاط املباريات القادمة 
بــالــكــامــل، فسيصبح بــطــاً بــا منازع 

للموسم احلالي.
واجتاز أتلتيكو املباراة األصعب في 

الرمق األخير من املسابقة وطل محتفظاً 
بالصدارة بتعادله في ملعب كامب نو 
مع برشلونة، وتعادل ريــال مدريد مع 
إشبيلية، ليظل محتفظاً بفارق النقطتني 

مع أقرب ماحقيه.
ــزال “الروخيبانكوس”  وبــهــذا، ال ي
يعتمد على نفسه فقط فــي املواجهات 
الثاث املتبقية له أمــام ريــال سوسيداد 
اليوم األربعاء، وأوساسونا األحد، على 

ملعب وانــدا ميتروبليوتانو، ثم خوض 
اجلولة األخيرة أمام بلد الوليد على ملعب 
خوسيه ثوريا، لكي يصبح بطًا لليغا 

التي يتصدرها منذ ديسمبر.
ويبتعد فــريــق املــــدرب سيميوني، 
بنقطتني عــن ريـــال مــدريــد الــثــانــي في 
الترتيب والذي سيلعب خارج أرضه في 
املبارتني املقبلتني أمام غرناطة وبيلباو 
ــه  قــبــل أن يختتم املــســابــقــة عــلــى أرض

مبواجهة فياريال.
كما يبتعد برشلونة الثالث، بنقطتني، 
وسيذهب ملاقاة ليفانتي ويستقبل سيلتا 

ثم يختتم مبواجهة إيبار.
ويبتعد إشبيلية بست نقاط، ويواجه 
على أرضه فالنسيا وأالفيش، بينما يلعب 

أمام فياريال خارج أرضه.
وإذا مــا حقق “الروخيبانكوس” 
التسع نقاط، فسيصبح “األتليتي” البطل 
ــر. وليس  مــن دون انتظار أي فريق أخ

هناك هامش خطأ في ذلك.
ولكن سيميوني لم يتمكن من حتقيق 
ذلك في موسم 2013-2014 حني توج 
باللقب. فحقق حينها نقطتني من تسع 
نقاط بخسارته أمــام ليفانتي وحتقيق 

تعادلني أمام ماالجا وبرشلونة.
كما لم يفعلها قبلها في موسم 2022-
2012 )7 نقاط( أو 2013-2012 )7 
نــقــاط(. أو بعدها، فــي الــســت املــواســم 
التالية، وآخرها املوسم املاضي حني حقق 

سبع نقاط.
ولـــم يــفــز أتلتيكو بــثــاث مــبــاريــات 
متتالية فــي آخـــر 16 جــولــة باملوسم 
احلــالــي. فمنذ التعادل أمــام سلتا 2-2 
في 8 فبراير حتى اآلن، كان أقصى فوز 
متتابع حققه هو انتصارين: 5-0 على 
إيبار و2-0 أمام هويسكا، بني 19 و22 
أبــريــل.    وطــوال هذه الفترة فاز بخمس 
ــادل فــي ســت مواجهات  ــع مــبــاريــات وت
وخسر ثــاث لــقــاءات. وسيفقد األتلتي 
عنصراً أساسياً في تشكيله أمــام ريال 
سوسيداد وهــو تــومــاس ليمار، بسبب 

إصابة في الساق السيرى.
ــوك أيــضــاً حـــول حلــاق  ــك وهــنــاك ش
خوسيه ماريا خمينث في املــبــاراة بعد 
اآلالم العضلية الــتــي عــانــى منها منذ 

استبداله أمام إليتشي 0-1 قبل أسبوع.

جانب من تدريبات أتلتيكو مدريد
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الدوري اإلجنليزي يستهدف عودة 
كاملة للجماهير املوسم املقبل

جماهير الدوري اإلجنليزي 
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أتلتيكو مدريد يسعى للحفاظ على صدارة 
الليغا من بوابة سوسيداد 

رحب الــدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 
بــإعــان احلكومة البريطانية تخفيف قيود 
ــال  اإلغــــاق بسبب جــائــحــة كوفيد19-، وق
ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري 
إن من أولوياته عودة كاملة للجماهير للماعب 

املوسم املقبل.
وقالت احلكومة في فبراير املاضي إنه مبوجب 
املرحلة الثالثة من “خارطة الطريق” املكونة من 
أربع مراحل، سيتم السماح للماعب، في حال 
استيفاء كافة الــشــروط، بــدايــة مــن 17 مايو 
احلالي باستيعاب %50 من طاقتها أو 4000 

متفرج إيهما أقل.
وسُيسمح بحضور جماهيري أكبر في املاعب 
الكبيرة، بحيث ميكنها استيعاب ما يصل لعشرة 

آالف متفرج أو %25 من سعتها أيهما أقل.
ـــوزراء  وأكـــد بــوريــس جــونــســون رئــيــس ال
بريطانيا اليوم أن خارطة الطريقة ستمضي 
قدماً كما هو مخطط لها. وقــال ماسترز “من 
الــرائــع رؤيــة اجلماهير تعود للماعب. لقد 
افتقدناها كثيراً والدوري املمتاز لم يعد كما كان 
بدونها. وجود اجلماهير سيضمن نهاية رائعة 
للموسم احلالي”. وتقام املباريات في دوري 
األضــواء اإلجنليزي دون جماهير منذ يونيو 

املاضي، باستثناء فترة قصيرة أواخــر العام 
املاضي عندما ُسمح جلماهير محدودة بدخول 
املــاعــب قبل عـــودة حـــاالت إصــابــة بفيروس 

كورونا للظهور.
ــال الـــدوري املمتاز األســبــوع املــاضــي إن  وق
“حضور اجلماهير في اجلولة قبل األخيرة التي 
ستقام يومي 18 و19 مايو احلالي واجلولة 
األخيرة في 23 من الشهر ذاتــه ستقصتر على 

جماهير أصحاب األرض”.
وأضاف ماسترز “على الرغم من أن عدداً قلياً 
من جماهير أصحاب األرض سيحضر مباريات 
األسبوع املقبل، لكنها خطوة مهمة في عودة 

احلياة الطبيعية للماعب.
“سنواصل العمل مع احلكومة والسلطات 
االخرى ألن أولوياتنا عودة اجلماهير للماعب 
بكامل طاقتها االستيعابية مبا في ذلك اجلماهير 
في املباريات خــارج األرض مع بداية املوسم 
املقبل. عندها فقط سنستعيد الــدوري املمتاز 
احلقيقي”. وشاهد نحو 8000 متفرج مانشستر 
سيتي يهزم توتنهام هوتسبير في نهائي كأس 
رابــطــة األنــديــة فــي 25 أبــريــل املــاضــي، بينما 
سيشهد نهائي كأس االحتاد يوم السبت املقبل 

حضور 21 ألف متفرج.

لوف يتجه الستدعاء مولر مجددًا 
إلى املنتخب األملاني

هـــبـــط فــــولــــهــــام رســــمــــيــــاً إلـــى 
التشامبيونشيب بعد خسارته 0-2 
اإلثنني ضد بيرنلي الذي أمن استمراره 

ملوسم آخر في الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وُحِسَمت هوية الفرق الثاثة الهابطة 
إلــى الــدرجــة األولــى حيث حلق فولهام 
بــوســت بــرومــيــتــش ألــبــيــون وشيفيلد 
يونايتد، وكــان النادي اللندني بحاجة 
إلى الفوز بهذه املباراة لإبقاء على آماله 
ــان تــوالــيــاً فــي دوري  بــخــوض مــوســم ث
األضــواء، السيما أنه كان يواجه منافساً 
مباشراً في الصراع على جتنب الهبوط، 
لكنه مني بهزميته الثامنة عشرة بعد 
مباراة ُحِسَمت في شوطها األول بتقدم 
ــي وســـتـــوود )35(  بــيــرنــلــي عــبــر آشــل
والنيوزيلندي كريس وود )44(. ضمن 

املرحلة 35 من املسابقة.
وبات فولهام متخلفاً في املركز الثامن 
عشر بفارق 10 نقاط عن ساوثمبتون 

السابع عشر قبل ثاث مراحل على نهاية 
مــشــواره فــي الــــدوري، لتتأكد بالتالي 
عــودتــه الــى الــدرجــة األولـــى فيما أفلت 
بيرنلي من الهبوط بعدما رفع رصيده الى 

39 نقطة.
وتـــأكـــدت حــتــى اآلن هــويــة فريقني 
صاعدين إلى الدوري املمتاز هما نوريتش 
سيتي وواتــفــورد، فيما يخوض كل من 
برنتفورد وسوانسي سيتي وبارنسلي 
وبورمنوث ملحقاً فاصاً لتحديد هوية 

الصاعد الثالث.
ويقام امللحق الفاصل بنظام نصف 
ــــاب وإيــــاب  ــي مـــن مـــبـــاراتـــي ذه ــائ ــه ن
)بــورمنــوث-بــرنــتــفــورد وبارنسلي-
سوانسي سيتي( على أن يتأهل الفائزان 
الى النهائي الذي يقام من مباراة واحدة 
على ملعب “وميبلي” فــي 29 الشهر 
احلالي لتحديد هوية الصاعد الثالث إلى 

“برمييرليغ”. لقطة من مباراة فولهام وبيرنلي 

فولهام يهبط وبيرنلي يؤمن استمراره في الدوري املمتاز

كشفت تــقــاريــر صحفية محلية أن 
هــانــزي فليك وافــق على اســتــام مهمة 
اإلشراف على املنتخب األملاني بعد كأس 

أوروبا خلفاً ليواكيم لوف.
أفادت صحيفة محلية اإلثنني أن هانزي 
فليك الــذي سيتخلى عن تدريب بايرن 
ميونيخ في نهاية املوسم احلالي، وافق 
على استام مهمة اإلشراف على املنتخب 
األملاني بعد كأس أوروبــا الصيف املقبل 
ــوف. وكشفت صحيفة  خلفاً ليواكيم ل
“أبندتسايتونغ” الصادرة من ميونيخ 
ــوام مع  أن فليك سيوقع عقداً لثاثة أع
املنتخب الوطني، ما سيسمح له بقيادة 
الـ”مانشافت” في نهائيات كأس العالم 
FIFA قطر 2022™ وكـــأس أوروبـــا 
2024 املقررة في أملانيا. ومنذ أن اتخذ 
قــرار االنــفــصــال عــن بــايــرن بعد انتهاء 
املوسم احلالي الذي شهد السبت تتويج 
النادي البافاري بلقبه التاسع توالياً في 
الــدوري األملــانــي، بــات فليك )56 عاماً( 
املــرشــح األبـــرز لتولي مهمة اإلشـــراف 
على املنتخب السيما أنــه كــان مساعداً 
للمدرب احلالي لوف بني 2006 و2014. 
ــوف املنصب الـــذي استلمه  وســيــتــرك ل
في 2006، بعد نهائيات كــأس أوروبــا 
املقررة بني 11 يونيو و11 يوليو املقبلني. 
واستلم فليك اإلشـــراف على بايرن في 
نوفمبر 2019 بعدما كان مساعداً للمدرب 
املقال الكرواتي نيكو كوفاتش، في طريقه 
لتحقيق جناح تاريخي بعدما قاد النادي 
البافاري الى إحراز ستة ألقاب في 2020، 

أبرزها ثاثية الــدوري والكأس احملليني 
ودوري أبطال أوروبـــا، قبل أن يضيف 
السبت لقبه السابع بعد حسم صــراع 

الدوري قبل مرحلتني على ختام املوسم.
وسيخلف فليك في تدريب العماق 
البافاري يوليان ناغلسمان الذي يشرف 
حالياً على اليبزيغ. وفي مقابلة له السبت 

بعد حسم لقب الدوري احمللي، قال عضو 
مجلس إدارة بــايــرن احلـــارس الدولي 
الــســابــق أولــيــفــر كــان لشبكة “سكاي 
سبورت” إنــه “متت تسوية كل شيء” 
مــع االحتـــاد األملــانــي لكرة الــقــدم بشأن 
انتقال فليك لــإشــراف على املنتخب. 
لكنه أفاد بأن النادي البافاري لم يتوصل 

الى اتفاق بشأن “التعويض املالي” عن 
العامني املتبقيني من عقد فليك مع بايرن. 
وتتحدث التقارير عن أن التعويض املالي 
قد يكون من خال إقامة مباراة ودية بني 
املنتخب األملاني وبايرن، على أن تعود 
عــائــدات التذاكر واملــبــاراة إلــى العماق 

البافاري.

هانزي فليك

فليك وافق على تولي مهمة تدريب املنتخب األملاني

لوف ومولر

ــان  سيغيب النجم الــســويــدي املخضرم زالت
إبراهيموفيتش عن فريقه ميان اإليطالي ملباراتني 
على أقل تقدير بسبب اإلصابة، وذلــك بحسب ما 

أفاد مدربه ستيفانو بيولي الثاثاء.
وكشف بيولي عشية لقاء تورينو في املرحلة 
الــســادســة والــثــاثــني مــن الــــدوري اإليــطــالــي أن 
السويدي البالغ 39 عاماً “تعرض اللتواء طفيف 
في الركبة )اليمنى( ولن يكون متاحاً غدا وال األحد 
ضد كالياري. وسنرى بعدها ما هي التطورات 

األسبوع املقبل”. وأصيب إبراهيموفيتش األحد 
في اللقاء الذي فاز به ميان على غرميه يوفنتوس 
-3صفر في معقل األخير ضمن املرحلة اخلامسة 
والثاثني، وتــرك امللعب في الشوط الثاني إثر 

احتكاك مع املدافع الهولندي ماتيس دي ليخت.
وكان “إبرا” جّدد عقده للتو مع ميان ملوسم 
ــاد إلــى صفوف  اضــافــي حتى يونيو 2022، وع
منتخب باده املشارك في نهائيات كأس اوروبا 
الشهر املقبل وذلك بعد خمس سنوات على اعتزاله 

اللعب دولياً. وستخوض السويد أولى مبارياتها 
في النهائيات القارية في 14 يونيو املقبل ضد 

إسبانيا.
ـــي صــــوراً  ـــال ـــط وأظـــهـــر الــتــلــفــزيــون اإلي
البراهيموفيتش في نهاية املباراة وهو واقف على 
حافة امللعب وقد ضمد ركبته اليسرى محتفاً بفوز 
“روسونيري” الكبير على “السيدة العجوز”، 
ليعزز حظوظه باملشاركة في دوري أبطال أوروبا 

املوسم املقبل بعد غياب لسنوات عدة.

وفي حال تعافى العماق السويدي، سيكون 
حاضراً مع الفريق في مباراته األخيرة في الدوري 
ضد أتاالنتا في 23 مايو، وذلــك في مواجهة قد 
تكون مصيرية في الصراع على البطاقات الثاث 
املتبقية لــدوري األبطال مبا أن إنتر حسم األولى 

بتتويجه بطاً للمرة األولى منذ 2010.
ويحتل ميان حالياً املركز الثالث بنفس عدد 
نقاط أتاالنتا الثاني، وبفارق نقطتني أمام نابولي 

زالتان إبراهيموفيتشالرابع وثاث أمام يوفنتوس اخلامس.

اإلصابة تبعد زالتان عن ميالن ملباراتني على أقل تقدير


